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Há quase
e nove anoss escrevi o editorial da edição d e comemoração
do ce
entésimo número
n
men
nsal deste projeto. Le
embro-me até
a hoje qu
ue a última frase
daqu
uele editorrial foi “a
até o próx
ximo centtenário”... Conforme profetizad
do e
cump
prindo a prromessa, ch
hegamos à nossa ediç
ção de núm
mero 200! P
Por esse mo
otivo,
neste
e mês de março,
m
saio
o da platafforma de atualização do site e v
volto a escrever
um editorial para o projjeto, ressa
altando bre
evemente as
a mudançças pelas quais
passamos.
Em prime
eiro lugar (e não
pode
eria ser de
e outro modo), lemb
bramonos da perda do idealizador do p
projeto,
profe
essor Sérg
gio Henriq
que Ferre
eira, o
“pap
pito” como é carinho
osamente ttratado
pelo nosso edittor, Paulo Barboni. M
Mais de
mento,
um semestre depois
d
de seu passam
Sérgio ainda se
s faz lem
mbrar dura nte as
reuniões e na elaboração
dos boletin
e
ns, seja
pelos
s ensiname
entos que deixou, sejja pela
falta que faz na
as reuniões
s com suass ideias
e dis
scussões acaloradas.
a
A história
a mais
comp
pleta des
sse grande cientistta foi
publiicada por nós
n
na edição númerro 192,
intitu
ulada
“Sé
érgio
Hen
nrique
Fe
erreira:
quan
ndo a curio
osidade é a força mottriz...”,
e pode ser enc
contrada em
m nossa se
eção de
edito
oriais antigo
os.
A história do site DOL –
Dor O
On Line foi contada re
esumidame
ente no
edito
orial intitulado “100“, onde fa
alamos
sobre
e a ideia e o desenvolvimen
nto do
mento,
grup
po DOL e do site até aquele
a
mom
quan
ndo então comemoráv
c
vamos qua se oito
anos
s de existên
ncia.
Em ago
osto de 2010,
quan
ndo o proje
eto comple
etou dez a nos de
existtência, voltamos a contar pa rte de
noss
sa história. O editorial intitulad
do “10
anos
s de DOL” trazia um
u
resum
mo dos
A roupagem anterior do siite DOL, antes
s da
diverrsos temas
s já abord
dados em nossos
atualização nesta
n
edição d
de número 20
00...
edito
oriais, agrupados por temáticas.
t
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O primeiro editoria l do ano de
d 2012 (número 138
8, intitulado “...
Parafraseando Sérgio Ferrreira: de d
derrota em derrota a gente cheg
ga lá...”) trrouxe
aos leitores a expansão do DOL, ao tornar--se disciplina do Pro
ograma de PósGrad
duação em
m Farmacollogia da F
Faculdade de Medicin
na de Rib
beirão Pretto da
Universidade de
d São Pau
ulo, progra
ama esse reconhecido nacionallmente porr sua
exce
elência. Esse editorial trouxe
t
tam
mbém a exp
pansão do projeto
p
juntto ao pesso
oal da
Universidade de
e Brasília (UnB - CAM
MPUS de Ce
eilândia), onde é proje
eto de exte
ensão
de aç
ção continu
uada.
A história
a do grupo
o de exten
nsão da UnB foi con
ntada em nosso
n
edito
orial número 163, in
ntitulado “E
Extensão UnB”,
U
onde
e relatamoss as ativid
dades
dese
envolvidas por aquele
e braço do DOL, que estava à época com
memorando seus
quatro anos de
e existência
a. A existê
ência do grupo deve-se aos esfforços de Paulo
Gusttavo Barboni Dantas Nascimento
N
o e Mani In
ndiana Funez, o casall que alava
ancou
toda a estrutura
a do projetto lá pelas b
bandas de Brasília...
Quando o DOL inicciou seus quinze
q
anos de existê
ência, um novo
edito
orial mesclo
ou a vida de
d Sérgio F
Ferreira à existência do projeto. Publicado sob
s
o
número 169 e intitulado “Sérgio Fe
erreira, o DOL
D
e um pouco
p
de h
história...”, este
edito
orial elucido
ou melhor o surgimen
nto da ideia de fazer o Projeto DOL e de como
isso aconteceu,, dentro da
a carreira d
do já brilha
ante Sérgio
o Ferreira. Ainda, trou
uxe a
linha
a temporal do projeto e aqueles q
que fizeram
m e ainda fa
azem parte
e dessa histtória.
Na sequê
ência da ed
dição 192, já
j citada aq
qui, publica
amos o editorial
número 193, in
ntitulado “B
Boletim Dorr On Line - 16 anos: uma
u
revisã
ão retrospec
ctiva,
desc
critiva, quan
ntitativa e qualitativa
q
bibliográfic
ca”. Esse editorial foi derivado de um
traba
alho de con
nclusão de curso da a luna Thayn
ná Moreira Gomes Ma rra, membro do
DOL e bacharell em Farmá
ácia pela Fa
aculdade de Ceilândia – UnB. Co
omo seu prróprio
título
o já diz ess
se editorial trouxe um a análise minuciosa
m
de
d tudo o q ue foi publicado
nos quinze ano
os de exis
stência do DOL, inclu
usive os fa
atores de impacto de
esses
traba
alhos e a existência
e
de
d um núm ero de ISS
SN para nos
sso projeto , que faz o DOL
figurrar como um
m periódico
o e ser inde
exado no ca
atálogo LAT
TINDEX.
Com a chegada
c
da
a edição de
d número 200, reso
olvemos brrindar
noss
sos leitores
s com uma
a nova cara
a para o site
s
do DO
OL, trazend o a vocês uma
interrface nova, mais atua
al e com ass mesmas facilidades já existen tes, para que
q
o
mate
erial public
cado possa
a ser aprroveitado ao
a máximo
o. Estamo s estudando a
eve.
possiblidade de
e ampliação
o e/ou mod ificação de nossas seç
ções em bre
E, a exem
mplo do que
e foi profettizado há mais
m
de oito
o anos em nossa
n
ediçã
ão número 100, deix
xamos nova
a profecia nesta edição de núm
mero 200: “vida
longa
a ao projetto DOL e atté o próxim o centenárrio!”.
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